
Protokół Nr 109/13 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 
odbytego 9 maja 2013 r. w godzinach 820 – 1000  

oraz 10 maja 2013 r. w godzinach 815 – 935 
 
W posiedzeniu Kolegium w dniu 9 maja udział wzięli: 
 
1.   Hanna Zdanowska  – Prezydent Miasta 
2.   Marek Cieślak  – Pierwszy Wiceprezydent Miasta  
3.   Radosław Stępień  – Wiceprezydent Miasta 
4.   Agnieszka Nowak  – Wiceprezydent Miasta 
5.   Krzysztof Piątkowski  – Wiceprezydent Miasta 
6.   Krzysztof Mączkowski  – Skarbnik Miasta 
7.   Barbara Mrozowska-Nieradko  – Sekretarz Miasta 
8.   Wojciech Rosicki  – Dyrektor Departamentu Prezydenta 
9.   Andrzej Pirek    – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
10. Luiza Staszczak-Gąsiorek  – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
11. Agnieszka Sińska-Głowacka        – p.o. Dyrektora Departamentu Architektury  
                                                                     i Rozwoju 
12. Anisa Wykin   – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  
                                                                          Majątkiem 
13. Marcin Masłowski   – p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta 
14. Małgorzata Wojtczak  – Dyrektor Wydziału Budżetu 
15. Maria Krzemińska-Baranowska  – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego 
16. Ireneusz Wosik – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

 i Kontroli 
17. Witold Fontner  – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

1. Informacja dotycząca planowanego wprowadzenia na terenie Łodzi programu 
działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny. 

 
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 

 
1/ ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 
3/ wydzielenia z mieszkalnego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
 

3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
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1/ powołania Komitetu Sterującego do spraw prac nad opracowaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym Programem Nowe 
Centrum Łodzi; 

 
2/ powołania Komitetu Sterującego do spraw prac nad projektem „Rewitalizacja 

EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”; 
 
3/ wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji 

dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”; 
 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działki o numerach 257/18 i 257/19, w obrębie P-9; 

 
5/ przeznaczenia do oddania na rzecz III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera  

w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi, w nieodpłatne 
użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9, stanowiącej własność 
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania na rzecz IV Szpitala Miejskiego  

im. dr. H. Jordana w Łodzi, w nieodpłatne użytkowanie, w drodze 
bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych, 
położonych w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9, stanowiących własność Miasta 
Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
7/   przejmowania w administrowanie oraz ewidencjonowania nieruchomości 

przejętych na rzecz Miasta Łodzi; 
 
8/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hubala 6 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
10/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok. 

 
4. Informacja o zaawansowaniu prac Zespołu ds. realizacji zadań związanych  

z budową parkingów wielopoziomowych w Łodzi. 
 

5. Informacja w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, na okres 25 lat, 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 50, na rzecz 
Budowlani S.A. 

 
6. Informacja w sprawie wieloletniej dzierżawy dotyczącej Rudzkiej Góry zawartej 

z Panem ... 
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7. Informacja na temat możliwości zbycia nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Czarnieckiego 4 wraz z obciążeniem w formie umowy najmu części 
nieruchomości.  

 
8. Informacja o pracach podejmowanych przez Wydział Budynków i Lokali nad 

zbyciem wierzytelności czynszowych oraz przekazania portfela zobowiązań  
w inkaso. 
 

9. Informacja na temat skutków działań podejmowanych przez Wydział Budynków 
i Lokali w zakresie windykacji zaległości czynszowych podejmowanych przez 
Administracje Nieruchomości.  

 
10. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 

147 (dawny Motodrom) – działka nr 143/276 o powierzchni 2 190 m2 w obrębie 
B-45. 

 
11. Informacja na temat pomników należących do Galerii Wielkich Łodzian. 

 
12. Informacja dotycząca przetargów na odbiór oraz na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi. 
 

13. Informacja dotycząca stanu środków finansowych na zadania „Utrzymanie 
czystości na drogach i innych terenach gminnych” – Dział – 900 rozdz. 90003. 
 

14. Sprawy różne. 
 
 
Ad. 1. Odnośnie do Informacji dotyczącej planowanego wprowadzenia na terenie Łodzi 

programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta 
Dużej Rodziny Prezydent Hanna Zdanowska podjęła decyzję o wycofaniu  
informacji z Porządku i poleciła przedstawienie jej na osobnym spotkaniu. 

 
Ad. 2.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawach: 

 
1/ ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki w sprawie: 
 

3/ wydzielenia z mieszkalnego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały przedstawiony w ppkt. 2.3.  
i poleciła skierować go pod obrady Rady Miejskiej. 
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła 
Wiceprezydentowi Radosławowi Stępniowi skonsultowanie ze służbami prawnymi 
Wojewody Łódzkiego dopuszczalności powtórzenia w projekcie uchwały przepisów 
zawartych w ustawie – Prawo przewozowe, a następnie przedstawienie projektu w trybie 
pozakolegialnym i – po uzyskaniu akceptacji – wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej 
w Łodzi. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 
Zarządu Dróg i Transportu przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta 
Miasta Łodzi projektu uchwały uzupełnionego o zagadnienia poruszone podczas dyskusji, 
dotyczące czasu zatrzymywania pojazdów na przystankach przelotowych. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
-  dyr. Zarządu Nowego Centrum Łodzi Błażej Moder w sprawach: 
 

1/ powołania Komitetu Sterującego do spraw prac nad opracowaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym Programem Nowe 
Centrum Łodzi;  

 
2/ powołania Komitetu Sterującego do spraw prac nad projektem „Rewitalizacja 

EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”; 
 

-  p.o. dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński w sprawie: 
 

3/ wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji 
dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”; 

 
-  p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach: 

 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działki o numerach 257/18 i 257/19, w obrębie P-9; 

 
5/ przeznaczenia do oddania na rzecz III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera  

w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi, w nieodpłatne 
użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9, stanowiącej własność 
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania na rzecz IV Szpitala Miejskiego  

im. dr. H. Jordana w Łodzi, w nieodpłatne użytkowanie, w drodze 
bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych, 
położonych w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9, stanowiących własność Miasta 
Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawach: 
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8/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hubala 6 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
-  dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 
 

10/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok. 
 
Odnośnie do projektu, wpisanego do Porządku pod numerem 3.7., w sprawie przejmowania  
w administrowanie oraz ewidencjonowania nieruchomości przejętych na rzecz Miasta 
Łodzi Prezydent Miasta Hanna Zdanowska podjęła decyzję – na wniosek Skarbnika Miasta  – 
o jego wycofaniu i poleciła jego przedstawienie, po zaopiniowaniu przez Wydział Budżetu, 
na najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi.  
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych 
w ppkt. 3.1., 3.2., 3.4., 3.8. oraz 3.9.  
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 3.1. i 3.2.  Pani Prezydent poleciła 
przedstawienie ich w drodze pozakolegialnej, po skonsultowaniu z Dyrektorami Biura Audytu 
Wewnętrznego i Kontroli oraz Wydziału Organizacyjnego. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.4.  Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 
Wydziału Praw do Nieruchomości oraz Zarządu Dróg i Transportu przedstawienie na 
najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, po przeprowadzeniu wizji 
lokalnej i wnikliwej analizy, najkorzystniejszego rozwiązania w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej przy 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka o numerze 257/19, w obrębie P-9. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 3.5. i 3.6.  Pani Prezydent poleciła 
przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi wyjaśnienia 
w sprawie dostępu do drogi publicznej właścicieli działki 198/2, położonej w obrębie B-26 
oraz propozycji działań w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, jeśli korzystają oni 
z nieruchomości gminnej lub należącej do innego właściciela. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.8.  Pani Prezydent poleciła przedstawienie 
informacji na temat wysokości zadłużenia: Centrum Konferencyjno Wystawienniczego MTŁ 
Sp. z o.o. i Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Sp. z o. o. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.9.  Pani Prezydent poleciła wyjaśnienie 
z Zarządem Dróg i Transportu przyczyn wydania negatywnej opinii w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej przy ul. Hubala 6 oraz przedstawienie na najbliższym posiedzeniu 
Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi kompleksowej informacji na temat możliwości sprzedaży 
części tej nieruchomości. 
 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4-13 do protokołu. 
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Ad. 4. Informację o zaawansowaniu prac Zespołu ds. realizacji zadań związanych  
z budową parkingów wielopoziomowych w Łodzi przedstawiła dyr. Biura Obsługi 
Inwestora Aleksandra Suszczewicz.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Pani Agnieszce Dyśko – 
Asystentce Prezydenta zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Biura Architekta 
Miasta i Zarządu Dróg i Transportu w sprawie ustalenia stanowiska dotyczącego lokalizacji 
parkingów wielopoziomowych. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
 

Ad. 5. Informację w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, na okres 25 lat, 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 50, na rzecz 
Budowlani S.A. przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam 
Chmielewski. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Pani Agnieszce Dyśko – 
Asystentce Prezydenta zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy Budowlani S.A. 
w celu wypracowania zasad, na podstawie których możliwe będzie wydzierżawienie przez 
Spółkę nieruchomości położonej przy ul. Kopcińskiego 50. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. 6. Informację w sprawie wieloletniej dzierżawy dotyczącej Rudzkiej Góry zawartej 

z Panem … przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam 
Chmielewski. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie, po uzgodnieniu 
z Biurem Prawnym i rzeczoznawcą majątkowym, który ustalił wysokość miesięcznego 
czynszu dzierżawnego, informacji na temat możliwości jego obniżenia na nieruchomościach 
użytkowanych przez Pana … (tzw. Rudzka Góra). 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 
 
 
Ad. 7. Informację na temat możliwości zbycia nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Czarnieckiego 4 wraz z obciążeniem w formie umowy najmu części 
nieruchomości przedstawił z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej 
Chojnacki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła ponowne przedstawienie tej 
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informacji po uzgodnieniu z Biurem Prawnym. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła poinformowanie najemców lokali użytkowych 
zlokalizowanych na ww. nieruchomości o przeznaczeniu jej do sprzedaży w drodze 
przetargu. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium w dniu 10 maja udział wzięli: 
 
1.   Hanna Zdanowska  – Prezydent Miasta 
2.   Marek Cieślak  – Pierwszy Wiceprezydent Miasta  
3.   Radosław Stępień  – Wiceprezydent Miasta 
4.   Agnieszka Nowak  – Wiceprezydent Miasta 
5.   Krzysztof Piątkowski  – Wiceprezydent Miasta 
6.   Krzysztof Mączkowski  – Skarbnik Miasta 
7.   Barbara Mrozowska-Nieradko  – Sekretarz Miasta 
8.   Wojciech Rosicki  – Dyrektor Departamentu Prezydenta 
9.   Andrzej Pirek    – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
10.  Luiza Staszczak-Gąsiorek  – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
11.  Agnieszka Sińska-Głowacka        – p.o. Dyrektora Departamentu Architektury  
                                                                     i Rozwoju 
12.  Michał Chmielewski  – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
13.  Marcin Górski  – Dyrektor Biura Prawnego 
14.  Małgorzata Wojtczak  – Dyrektor Wydziału Budżetu 
15.  Katarzyna Korowczyk  – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
16.  Ireneusz Wosik – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

 i Kontroli 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
Ad. 8.  Informację o pracach podejmowanych przez Wydział Budynków i Lokali nad 

zbyciem wierzytelności czynszowych oraz przekazania portfela zobowiązań  
w inkaso przedstawił z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  
Skarbnik Miasta zwrócił uwagę, że przy przekazywaniu portfela zobowiązań należy używać 
formy wynagrodzenia prowizyjnego zamiast formy płatności inkaso. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. 9. Informację na temat skutków działań podejmowanych przez Wydział Budynków 

i Lokali w zakresie windykacji zaległości czynszowych podejmowanych przez 
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Administracje Nieruchomości przedstawił z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali 
Andrzej Chojnacki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie na najbliższym 
posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi wykazu zaległości czynszowych 
dotyczących lokali użytkowych, w przypadku których zostały wypowiedziane umowy 
dzierżawy. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad.10.  Informację w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 

147 (dawny Motodrom) – działka nr 143/276 o powierzchni 2 190 m2 w obrębie 
B-45 przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Skarbu Państwa Marcin Tomczyk. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorom Wydziałów: Skarbu 
Państwa, Majątku Miasta i Edukacji przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Kolegium 
Prezydenta Miasta Łodzi najkorzystniejszego dla Miasta rozwiązania w sprawie dotyczącej 
nieruchomości położonej przy ul. Drewnowskiej 147 (dawny Motodrom) – działka 
nr 143/276 w obrębie B-45. 
 

  
Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. 11.  Informację na temat pomników należących do Galerii Wielkich Łodzian 

   przedstawił dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Arkadiusz Jaksa. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska po zapoznaniu się z prezentacją poleciła Dyrektorom Wydziału 
Kultury i Biura Prawnego przedstawienie informacji na temat pomników należących do 
Galerii Wielkich Łodzian – z wyszczególnieniem pomników – obejmującej m.in.: 
1) wyjaśnienie, na podstawie jakich decyzji zostały one umieszczone w dotychczasowych 
miejscach; 2) wskazanie ich dokładnej lokalizacji; 3) wskazanie obecnego właściciela; 
4) określenie prawnych możliwości zmiany lokalizacji.  
 

 
Informacja została przedstawiona w formie prezentacji. 
 
Ad. 12.  Informację dotycząca przetargów na odbiór oraz na odbiór i zagospodarowanie 

  odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi przedstawiła z-ca dyr. Wydziału 
  Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie wyjaśnienia 
w sprawie niedostarczenia do niektórych mieszkań łodzian, w tym m.in. mieszkań Pani 
Prezydent Hanny Zdanowskiej, Pani Wiceprezydent Agnieszki Nowak i Pana 
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Wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego ulotek informujących o nowych zasadach 
odbioru śmieci. Ponadto Pani Prezydent poleciła przekazanie mediom wyniku otwarcia 
w dniu 2 maja 2013 r. ofert złożonych w przetargach zorganizowanych na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w czterech sektorach Miasta: Bałuty, Górna, 
Śródmieście, Widzew oraz na odbiór odpadów komunalnych w sektorze Polesie. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. 13.  Informację dotyczącą stanu środków finansowych na zadania „Utrzymanie 

   czystości na drogach i innych terenach gminnych” – Dział – 900 rozdz. 90003 
   przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad. 14.  Sprawy różne. 
 

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Praw do 
Nieruchomości: 
 
1/ przekazanie do Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta sprostowania dla mediów w 
sprawie braku zgody Miasta na odstąpienie od podwyższenia opłaty pobieranej od pana 
Maurera z tytułu użytkowania wieczystego; 

 
2/ przedstawienie informacji na temat stanu własności nieruchomości położonej przy  
ul. Ogrodowej 15, na której znajduje się Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskich. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 

 
 

 
Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 
 
 


